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  להסכם שכירות תנאים מיוחדים

 רכב חדש    -פרטיפעולי

 שכירות ויקראו כחלק בלתי נפרד הימנו.תנאים מיוחדים אילו מהווים חלק מהסכם ה

 והמשכירה הינה חברה העוסקת בהשכרת מכוניות בשכירות תפעולית לתקופות ארוכות;  : הואיל

והשוכר פנה למשכירה בבקשה לשכור את המכונית והמשכירה מעוניינת להשכיר לשוכר את המכונית לתקופה  והואיל: 

 ספחיו ובתנאים אלו בלבד;הסכם השכירות על נבנקובה ובתנאים המפורטים 

 

 :לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן
 

 מבוא, נספחים ופרשנות  .1
המבוא והנספחים להסכם זה, המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום  .1.1

 .בלבד ואין להשתמש בהן למטרות פרשנות

  לפי העניין, כאילו זכר האמור בלשון נוחיות בלבד, ויש לקרוא אתהינו מטעמי  זכרבלשון  השימוש .1.2

 .נקבה  בלשון נאמר גם

נתגלתה סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות איזה מהנספחים לו, יגברו הוראות הסכם זה. למרות האמור לעיל,  .1.3

  .יגבר על הוראות ההסכםובנספח השינויים, ככל שיהיה כזה,   בנספח א'האמור 

 לן פירוט הנספחים להסכם זה: לה .1.4

 "כתב הסכמה למשלוח חשבוניות אלקטרוניות" :  נספח ו'  " טופס הזמנת המכונית" :  נספח א' 

 "טופס הסכמה בנושא מאגרי מידע ודיוור ישיר"   "טופס מסירת המכונית" נספח ב' : 

 "שטר חוב"  : ' זנספח   "כתב ההרשאה לחיוב חשבון"  :  נספח ג' 

 "טופס שינוי נהגים מורשים"  : ' חנספח  המכונית" "טופס החזרת נספח ד' : 

  "כתב ערבות" : ' טנספח  ""כתב המחאת הזכויות : נספח ה' 

 "כתב הסכמה להתקנה והפעלה של מערכת ניתור ובקרה" נספח י' :  

 הסכמת לקוח בנוגע לחיווי אשראי  .2
נת לקבל חיווי אשראי השוכר נתן את הסכמתו לחברה, להעביר את פרטיו כולל ת.ז. ללשכת האשראי, על מ

אודיותיו. לשם קבלת החיווי כאמור, ידוע לשוכר שלשכת האשראי תעביר לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני האשראי 

 של השוכר הכלולים במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל במעמד חתימת העסקה וככל שיידרש במהלך חיי העסקה. 

 : תקופת השכירות .3
תקופת השכירות תחל במועד  "(.תקופת השכירות )להלן:" נספח א' - ופס הזמנת המכוניתבטתקופת השכירות הנה כמפורט 

המוקדם מהשניים )להלן: לפי  – ואו שני ימי עסקים מיום שהודע לשוכר כי המכונית עומדת לרשותמסירת המכונית לשוכר 

  "(.מועד מסירת המכונית"

חודשים כך שסה"כ תקופת השכירות  12-בתקופת השכירות לשוכר אופציה להארכת  –אופציה להארכת תקופת השכירות 

 .נספח א' - חודשים. דמי השכירות בתקופת האופציה יהיו כמפורט בטופס ההזמנת המכונית 48 -תהיה לא יותר מ

למשכירה לסיים את השכירות בהודעה  בכל שלב במהלך השכירות השוכר רשאי - תחנות יציאה במהלך תקופת השכירות

 והכל לפי האמור  בפיצוי הקבוע בנספח א' השבת המכונית למשכירה.ש לגבי מועד ובתאום מרא

   המכונית .4
 כלהלן: ו"( המכונית)להלן: " בנספח א'המשכירה תעמיד, במועד המסירה המשוער, לרשות השוכר את המכונית כמפורט 

 המשכירה לא תהא אחראית לאיחור במסירת המכונית שעילתו ביבואן; .4.1

 
                                                                                                              `sig1`        `sig4`              `sig5` 
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תהיה אחראית באיזה שהיא צורה על המשכירה במכונית מבלי שהתקן תדלוק אוטומטי כללי המשכירה תאפשר התקנת  .4.2

. השוכר פוטר את המשכירה  ו/או על תשלומים שינבעו מהתקנתו ו/או משימוש בו ו/או ניתוקוו/או תקינותו תחזוקתו 

לחלופין, ככל שתבחר כן, המשכירה תתקין במכונית התקן דלק אוטומטי  .קן על ידווק שיותהתקן תדללמכל אחריות 

  נספח יא'. , לגביו יחולו הוראות הסכם זה ו"(התקן התדלוק)" כללי

 , במגרש המשכירה בצריפין. בנספח א'מפורט כ והמכונית המושכרת תימסר לשוכר ו/או למיופה כוח .4.3

כמי שהסכים לקבל את המכונית חשב השוכר י קבלתהועם  ומסירתה בפועל לחזקתהשוכר יבדוק את המכונית עובר ל .4.4

  על כל טענת אי התאמה ו/או ברירה, למעט ככל שהדבר נוגע לפגם נסתר. במסגרת הסכם זה וכמי שויתר

 הנהג המורשה  .5
"(. כל נהג  הג המורשההנ)להלן: "לו בלבד ואלהסכם זה  בנספח א'הרשאים לנהוג במכונית יהיו אחד או יותר מהמפורטים 

אחר מהנ"ל אינו רשאי בכל דרך שהיא לנהוג במכונית ונהיגתו תהווה הפרה יסודית של הסכם שכירות זה ובנוסף חריגה 

ככלל מורשים לנהוג העסקת נהגים נקובים שלושה בעלי רישיון  מהתחייבויות השיפוי של המשכירה. ו הנזקיםמהוראות כיסוי 

ש''ח . למרות האמור לעיל במידה ולא ניתנו שלושה נהגים מורשים תוספת של  50פה של נהג ייגבה נהיגה בתוקף, בגין כל החל 

 נהג עד המכסה )שלושה( אינה כרוכב בתשלום.

 תשלומי השוכר  .6
 

כמפורט בטופס  תשלום ראשון ותשלומים חודשיים, המורכבים מה השוכר ישלם למשכירה דמי שכירות דמי השכירות

  הפרשי הצמדה כמפורט להלן )להלן  ביום ההזמנה ובתוספתכשיעורו מע"מ ים הזמנת המכונית הכולל

השוכר רשאי לשלם מקדמה על חשבון דמי השכירות כמפורט בטופס  : "דמי השכירות"(. יחדיו 

ייבים במע''מ במועד דמי השכירות כוללים מע''מ בגין המרכיבים הח ההזמנה )להלן: "מקדמה"(.

מי השכירות החייבים מע''מ ישתנו במהלך תקופת השכירות יחול  , ככל שמרכיבי דחתימת ההסכם

שינוי בסך דמי השכירות הכולל מע''מ והסכום החודשי של דמי השכירות כולל מע''מ יגדל בהתאם, 

 אולם, בשום מקרה, לא יפחתו דמי השכירות מהסך כמפורט בטופס הזמנת  המכונית 

  

שינוי במחיר 

 יבואן

ר היבואן בין המפורט בטופס הזמנת המכונית לבין מועד רכישתה מאת היבואן, היה ויחול שינוי במחי

תהיה המשכירה רשאית, אך לא חייבת, לבטל את ההסכם או לעדכן את דמי השכירות בהתאמה לשינוי 

ימים מהודעת  3היבואן. עודכן המחיר כאמור יהיה השוכר רשאי להודיע על ביטול ההסכם תוך במחיר 

יושבו כל והסכם בהתאם להודעת המשכירה ו/או השוכר כאמור, יבוטל ההסכם העדכון. בוטל ה

 במסגרת ההסכם מצד למשנהו ומבלי שיהיו למי מהצדדים תביעות ו/או טענות. התשלומים ששולמו

  

כוללים מע"מ כדין כשיעורו ביום   על פי הסכם זה  החייבים במע"מ,, ככל שלא צויין אחרת כל התשלומים מע"מ 

 הסכם זה. שונה שיעור המע"מ יעודכנו התשלומים על פי הסכם זה בהתאמה והחל ממועד השינוי.  חתימת

  

מסירת היחסי בשיעור מדד המחירים לצרכן בין המדד הידוע במועד  השינוילכל תשלומי השוכר יתווסף  הצמדה

כי המדד החדש  )מדד הבסיס( לבין המדד הידוע במועד החיוב )המדד החדש( אולם אם יתברר המכונית

 .טופס הזמנת המכונית – בנספח א'מדד הבסיס, ישולמו תשלומי השוכר בסכומם הנקוב מתחת לירד 

  

דמי  )להלן: " בנספח א'השוכר יהיה רשאי לרכוש "ביטול הצמדה" בתמורה לתשלום חודשי בסך הנקוב  ביטול הצמדה

 ספו לדמי השכירות הפרשי הצמדה למדד.רכש ושילם השוכר דמי ביטול הצמדה לא יתוו ."(ביטול הצמדה

  

מועד גביית 

 תשלומים

 א'נספח כמפורט ב דמי השכירות ויתר תשלומי השוכר, ייגבו מידי חודש קלנדרי ומראש במועד הגביה

תשלום בגין רכישות שיבוצעו באמצעות התקן התדלוק,ייגבו בתאריך הנקוב  ימים. 30תקופה של עבור ו

 בנספח יא'.

  

לחיוב הרשאה 

 חשבון

, ישולמו באמצעות כתב הרשאה לחיוב  יא'ונספח  דמי השכירות ויתר תשלומי השוכר על פי הסכם זה

ימים מתום תקופת השכירות. בגין כל שינוי הרשאה או  120שיעמוד בתוקפו עד  נספח ג'חשבון, בנוסח 
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 האחזקה, השימוש והטיפול במכונית  .7
 

                                                                                                      ₪ כולל מע"מ.   50רשאה, ישולמו דמי טיפול בסך של ב הירוס

                                                                                                                                                    50 ₪ 

  

דמי חריגת 

 ילומטריםק

ישא ו או לפי בקשת המשכירה בתום כל שנת שכירותהשוכר ידווח למוקד השירות את קריאת מד הק"מ 

ת מלאים או חישוב יחסי למספר חודשים( וריחודשי שכ 12)שנתית בתשלום בגין חריגה ממכסת ק"מ 

 . יגת ק"מבגין חריחוייב השוכר בתום תקופת השכירות ו חודשים 24בתום  .בטופס ההזמנה השנקבע

במידה והשוכר שילם במהלך תקופת השכירות תשלומים בגין חריגת ק"מ ובהתחשבנות בתום תקופת 

יתרת יזוכה השוכר בגין המצטברת לכל תקופת השכירות בפועל השכירות נמצא כי לא חרג ממכסת הק"מ 

 מעבר למכסה.דמי חריגה ששילם 

 לו גם ק"מ שבוצעו ברכב חלופי ו/או ברכב גישור. מובהר כי במניין הק"מ לצורכי חישוב חריגת ק"מ יכל

  

כל סכום שהשוכר לא יפרע במועדו למשכירה יישא ריבית פיגורים בשיעור הריבית המחוייבת על ידי בנק  פיגור בתשלום

 לאומי לישראל בע"מ, בגין משיכת יתר חריגה, בחשבונות חח"ד, כפי שתשתנה מעת לעת.

  

דו"חות חניה 

 ותנועה 

כר מתחייב לשלם במועד כל קנס או דו"ח תנועה ו/או חניה ובכלל ביחס למכונית. ככל שיופנה דו"ח  השו

 ו/או למסור אתהמשכירה תיהיה רשאית לפעול להסבת הדו"ח על שם השוכר  או קנס כאמור למשכירה

ל היה ולא שילם השוכר את הדו"ח והמשכירה תקבל פנייה נוספת מהרשות תפעל המשכירה מו פרטיו.

בתוספת מע"מ בגין  ₪ 50השוכר בדמי טיפול בסך של  חיובלרבות להסבת הדוח תוך  הקונסתהרשות 

        שתחוייב המשכירה בגין דו"ח או קנס. ובתוספת כל סכוםהטיפול בכל דרישה 

                                                                                                                                                 50 ₪ 

  

נסיעה בכבישי 

 אגרה

לחברות המפעילות כבישי אגרה כי הוא המשתמש ברכב למסור  המכונית קבלת עם מידעל השוכר להודיע 

תחוייב מידית המשכירה כי השוכר מודע  ,השוכר כאמורהודיע לא  תשלום.ואמצעי את פרטיו, כתובתו 

שיופנה  בגין כל חיוב כביש אגרה  כל נסיעה של המכונית בכביש. בגיןללא הודעה מוקדמת טומטית אוו

החיוב   לדמיבתוספת מעבר ו₪ כולל מע"מ  50משכירה בסך של לעלות דמי טיפול ישא השוכר ב למשכירה 

ריף וזאת למרות שתע האגרה כביש של ביותר הגבוה התעריף ולפי האגרה שבגין נסיעות השוכר בכבי

מנוי בכבישי אגרה בתום תקופת התנתק מהשירות / לבאחריות השוכר  שחוייבה בו המשכירה שונה.

ו/או התנתק השוכר כאמור לא תהיה למשכירה כל אחריות כלפיו בגין חיובים שיוטלו הודיע השכירות. לא 

                                                          .עליו בשל כך והשוכר משחרר את המשכירה מאחריות כאמור
 50 ₪   

  

כמשמעותו בפקודת ) בתקופת תוכנית הליווי "נהג חדש צעיר"היה ויבקש השוכר לאפשר נהיגת  תקופת הליווי

כל  )נהג ₪ כולל מע"מ בגין כל  600בסך של דמי הרשאה חד פעמיים ישלם השוכר התעבורה(, במכונית 

ה כדי לשלול חובת רכישת הרחבת ביטוח עבור נהג חדש צעיר לפי  כאמור. אין בתשלום ז (רשיון מס' 

 . הוראות הסכם זה

  

שינוי נהג 

 מורשה

דמי בויחוייב  'חנספח כל שינוי, הוספה או גריעה, בנהג המורשה יעשה בהודעת השוכר למשכירה על גבי 

    למשכירה.השינוי יכנס לתוקף רק לאחר מסירת ההודעה ₪כולל מע"מ.  50טיפול בשיעור של  

   50 ₪ 

העדר שירותי 

 שינוע

הסכם זה אינו כולל שירותי שינוע ועל השוכר להגיע בעצמו ועל חשבונו עם המכונית לקבלת השירותים על  

 פי הסכם זה. 

  

שימוש הוגן 

 במכונית

שומר על רכושו,  המשתמש ועלים מכונית כבולהשתמש בהשוכר והמשתמשים במכונית מתחייבים לשמור 

נת ישראל ובתוך תחומי יהודה ושומרון בהם מותר באותה עת להכניס דיבגבולות הטריטוראלים של מ

משימוש במכונית שלא  להמנערכב ישראלי ,למעט איזור א' בתחומי יהודה ושומרון , ורצועת עזה .

לוודא כי כל מערכות האיתור,  ,לנהוג במכונית תוך מילוי הוראות החוק, פרטי שלמטרות שימו
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להודיע למשכירה על כל הליך משפטי ו/או ו )מובילאיי( פועלים בכל זמן ברכב ולא מנותקות ניטור,בקרה

 .משמעתי ו/או פלילי בו מעורבת המכונית

  

איסור 

שינויים 

 במכונית  

צאת חלקים, , לרבות קדיחה, הוהשוכר מתחייב שלא לבצע כל שינוי ו/או התקנה במבנה המכונית

השוכר ישא בכל  .ללא הסכמה מוקדמת, מפורשת ובכתב של המשכירה שיפורם, שינויים, התאמתם וכד'

בהתאם  בגין ירידת ערך פיצוילרבות עקב ביצוע שינוי כאמור, לקדמותו עלות השבת מצב המכונית 

 . לקביעת שמאי המשכירה

  

צמיגים מצבר 

ומגבים 

 )צמ"מ(

מ"מ יהיה השוכר זכאי ללא חיוב במשך כל תקופת השכירות או חלקה היה ורכש השוכר חבילת צ

מרכז השירות של בהגעה עצמאית ללכך אם בכלל, להחליף  בטיחותיבהתאמה, ככל שיעלה הצורך 

המשכירה, עד ארבעה צמיגים, עד שלושה סטים של מגבים ועד מצבר אחד. כל החלפה תתבצע במרכז 

  שירות של המשכירה.

גרירה 

 י דרךושירות

  -( במקרה של תקלה מכנית/טכנית/בטיחות1המשכירה תחלץ את המכונית המושכרת ותדאג לגרירתה :

לפי הנחיית   –הנכלל במסגרת "מקרה הכיסוי" (במקרה של אירוע 2לפי הנחיות השוכר לאיזה מוסך מטפל,

ם למשכירה  המשכירה.בכל מקרה אחר , תחלץ המשכירה אתה המכונית ותגרור למוסך, אולם השוכר ישל

 את דמי חילוץ וגרירה , לפי דרישת המשכירה.

  

חובת תיקון 

ע"י המכונית 

 השוכר

לטפל ולתקן  באופן מידי כל תקלה, קלקול, תיקון, חוסר,  , נזקי מרכב ופחלגבי למעט   - השוכר מתחייב

 וזאת  -יצרן בהתאם להוראות ה לאחזקה נאותה של המכוניתוכפי הדרוש  חיצוני ו/או פנימי ו/או מכני, 

 . המשכירהרק במוסך מורשה ו/או מוסך יבואן ו/או לפי בקשת ו על חשבונו 

ו/או כל נזק המכוסה על ידי תוכנית כיסוי  מכונית הכל נזק לפח ו/או למרכב השוכר אינו רשאי לתקן 

ק בגין כל נזלדווח מידית למשכירה מתחייב השוכר  . (11 -ו  10כמפורט להלן בהסכם זה )סע'   נזקים

 . ולבצע כל תיקון כאמור באמצעות המשכירה בין אם יש כיסוי נזקים ובין אם לאו כאמור 

₪ + מע"מ ובאם  1,500יחוייב השוכר בתשלום של  , באופן מידיו/או בגין אי ביצוע תיקון נדרש כאמור 

 ימי עסקים נוספים, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם.  7לא יבוצע התיקון בחלוף 

   1,500 ₪ 

  

טיפול ביצוע 

 תקופתי

,  במרכז הטיפולים של המשכירה ו/או בדרך של הגעה ותאום טיפול  השוכר מתחייב לבצע, באופן עצמאי

לפי או אחת לשנה ו/ להוראות היצרןבמוסך מורשה את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם 

סך ות בלמים כנדרש ישירות למוהמשכירה תשא בעלות הטיפול לרבלתעד בספר הרכב.  המוקדם בינהם,

ללא כל  כולל מע"מ₪  2,000יחוייב השוכר בסך של כנדרש בגין כל טיפול שלא בוצע בו בוצע הטיפול 

                      ₪ 2,000                                        קשר לביצוע הטיפול ע"י המשכירה ובכלל. 
                                                                                

התקן תדלוק 

אוטומטי 

כללי מטעם 

 המשכירה

ה אחראי לשלמותו ותקינותו של ההתקן לרבות כל אובדן הנגרם מרשלנות, מעשה או מחדל של השוכר יהי

יע  השוכר מתחייב להודבידי לא מורשה. ההתקן תיקון השוכר ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי, וכן מ

למשכירה באופן מיידי, על כל פגם או תקלה בהתקן וכן על כל אובדן או גניבה או שימוש לרעה או פירוק 

השוכר בעלות כל במקרה של אובדן או גניבה שלא דווחו כאמור, ישא או השבתתו של התקן התדלוק. 

בעלות כל ישא השוכר במקרה של דיווח למשכירה,  עסקאות התדלוק שיבוצעו באמצעות התקן התדלוק. 

השעות שלאחר הדיווח למשכירה  24התקן התדלוק בתקופה של שיבוצעו באמצעות התדלוק עסקאות 

 אודות הגניבה. 

  

השוכר מתחייב לבצע באופן עצמאי ועל חשבונו את מבחני הרישוי למכונית במכון מוסמך ובהתאם  רישוי

 להוראות הדין. 

  

בתשלום אגרות רישוי המכונית. הואיל וחיוב  וסף לתשלום דמי השכירות,, בנהשוכר ישא על חשבונו אגרת רישוי

האגרה יונפק על שם המשכירה תשולם אגרת הרישוי בפועל על ידי המשכירה אשר תגבה מהשוכר, במועד 

מובהר כי השוכר לא יהיה זכאי להחזר  החיוב הראשון מיד לאחר דרישתה מהמשכירה, את סכום האגרה. 

 אגרת הרישוי אינה חלק מדמי השכירות על פי הסכם זה. .י, במועד סיום השכירותאגרה, מלא או חלק
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 ביטוח חובה  .8

 המשכירה תבטח על חשבונה את המכונית בביטוח חובה, בהתאם לנתוני הנהג המורשה.  .8.1

נגדה עקב נזקי גוף, השוכר ישפה את המשכירה בגין כל סכום נזק ו/או דרישה בו תחוייב המשכירה בתובענה שתוגש כ .8.2

בגין מעורבות המכונית המושכרת בתאונת דרכים, במקרה בו חברת ביטוח החובה לא שילמה לנפגע פיצויים בגין נזקי  

פוליסת ביטוח החובה ו/או  להוראות גוף כאמור, עקב מעשה או מחדל של השוכר ו/או מי מהנוהגים במכונית, בנגוד 

 בניגוד להוראות הדין. 

לשוכר להתגונן בפני התביעה   רשותאפותעביר לשוכר כל תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה כאמור,  המשכירה תודיע .8.3

 .  על חשבונו ו/או הדרישה

 

הרחבת ביטוח חובה וכן הרחבת כיסוי נהיגת נהג חדש / צעיר במכונית מותנה ברכישת מראש של הרחבת נהג צעיר/ חדש  .9

הכיסוי יחול ויחוייב בהתאם עד לקבלת בקשת  .בנספח א'חודשית כמפורט  נזקים למכונית עבור נהג צעיר ו/או חדש בעלות

  לביטול הכיסוי המורחב.בכתב השוכר 

 

 כיסוי נזקים למכונית המושכרת  .10
או נזק שנגרם למכונית, בתקופת השכירות, מאחד  המכונית של אבדן " המשכירה תכסה כל מקרהמקרה כיסוי" .10.1

ית, תאונה, אש, התפוצצות, נזקי טבע, גניבה, ובלבד שלא נגרם בידי השוכר הסיכונים המפורטים להלן: התנגשות מקר

 ו/או בידי מי מטעמו במתכוון ו/או שלשוכר ו/או לנהג ברכב היתה רשלנות מכרעת לקרות מקרה הכיסוי.

 את השוכר בשל אבדן או נזק כלהלן:  תכסהלמרות האמור לעיל המשכירה לא "פריטים לא מכוסים"  .10.2

 ( או נזק לצמיגים, אלא אם כן ניזוקו או אבדו חלקים נוספים מהרכב עקב מקרה הכיסוי. אבדן -צמיגים  .10.2.1

 קלקולים מכניים, חשמליים או אלקטרוניים, אלא אם נגרמו עקב מקרה הכיסוי. - מכני .10.2.2

פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק מכל סוג שהוא לחפץ אישי אשר הושאר במכונית  - ציוד אישי או סחורה .10.2.3

די מי מהמשתמשים בה, לרבות סחורה, כספים, מערכות מולטימדיה, אביזרים נוספים המושכרת על י

 שהותקנו במכונית המושכרת, ככל שהותקנו, וכל חפץ שהוא.

 

בכל מקרה כיסוי שאינו עונה להגדרת רכב באבדן גמור, המשכירה תתקן על חשבונה את הנזקים שנגרמו  -"נזק חלקי"  .10.3

בלבד, בהתאם לדו"ח השמאי מטעמה ובמוסך בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  למכונית כתוצאה ממקרה הכיסוי 

 למען הסר ספק תיקונים מעין אלה יבוצעו אך ורק ע"י המשכירה ובמוסכים מטעמה.המשכירה.  

 " למכונית קרה אחד מאלה:מקרה כיסויאם כתוצאה מ" -"רכב באבדן גמור"  .10.4

 דווח למשכירה אירוע הגניבה.  ימים מהיום בו 30המכונית נגנבה ולא נמצאה תוך  .10.4.1

אם כתוצאה ממקרה כיסוי למכונית קבעה המשכירה כי אין כדאיות תיקון עפ"י שיקול דעתה   - אובדן להלכה .10.4.2

   הבלעדי. 

סוג  .יהיה השוכר זכאי לרכב חלופי למכונית שבאובדן גמור וזאת ליתרת תקופת השכירות במקרה של אובדן גמור

. הוראות הסכם וככל הניתן בסוג וטיב של המכונית המושכרת ול דעת המשכירהבהתאם לשיקהרכב החלופי יקבע 

  השכירות ימשיכו ויחולו על השוכר ליתרת תקופת השכירות ובגין המכונית החלופית.

 

אמצעי המיגון  כל השוכר מתחייב שלא לעזוב את המכונית ללא הפעלת  -מיגון בפני גניבה -חריג לכיסוי בפני גניבה 

בכל דרך המגדילה את הסיכון לגניבת במכונית ו/או כשהיא מונעת ו/או שמפתחות המכונית בתוכה ו/או המותקנים 

 מובהר בזאת, כי אחריות המשכירה לכיסוי אובדן גמור בגין גניבה כפי שמפורט לעיל אינה חלה במצבים .  המכונית

 .  למיגון בפני גניבה כמפורט לעיל ו בהם הפר השוכר את התחייבות

 

של "מקרה   וע עבודות התיקוןבמקרה בו כתוצאה מאירוע כיסוי תשהה המכונית במוסך לצורך ביצ –" חילופירכב " .10.5

, תעמיד המשכירה לרשות השוכר ימים, 30אולם טרם חלפו  "באובדן גמור"או במקרה והרכב  מעבר ליום אחד, כיסוי"

שתבחר המשכירה וככל  רכב חילופי מטיב כלי  ,מקרה הכיסויימים מיום  30לתקופת שהיית הרכב במוסך ו/או עד 

  

ו/או הדיווחים שעל השוכר לדווח למשכירה לרבות אך לא רק, טיפולים מכניים, תאונות, מד  כל ההודעות דיווח

  08-9190895ק"מ, דוחות וכד' ידווחו בהודעה למוקד השירות הטלפוני ו/או למייל 

nservice@shlomo.co.il הוחרג מטעמי   ימים 7שנקבע לכך בהסכם ואם לא נקבע תוך  תוך המועד

 זהירות בסוף
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במיקום בהתאם להוראות למשכירה ויוחזר לשוכר ימסר החילופי ליטר. הרכב  1.6מקומות בנפח של עד  5האפשר רכב 

₪  200לא הוחזר הרכב החלופי במועד ישא השוכר בעלות נוספת בסך של . במצב ועם כמות דלק כפי שנמסר המשכירה

 איחור.  כולל מע"מ בגין כל יום

,  הרכב החילופי התחייבויות השוכר לגבי המכונית המושכרת, על פי הסכם זה, לרבות ההתחייבויות הכספיות, יחולו על  .10.6

  . לרשות השוכר הרכב החילופיכאילו המדובר במכונית המושכרת במקומה הועמד 

א יידרש "תשלום  ל -אם יבחר השוכר להמשיך עם רכב חלופי ליתרת התקופה – גניבה/אובדן  -במקרה כיסוי

 ראשון". 

אם יבחר השוכר להזמין רכב חדש, לתקופה חדשה, ידרש להשלים את הסכום  –במקרה כיסוי גניבה 

 ל"תשלום הראשון המקורי". 

 

המשכירה תחלץ   -המושכרת  לגרור את המכונית  ידרשכיסוי  ממקרהבמקרה בו כתוצאה  –"שירותי גרירה וחילוץ"  .10.7

 .למוסךותגרור את המכונית המושכרת 

 -תיקון הנזקים למכונית במקרה כיסוי ו/או בכל מקרה של נזק למכונית כתוצאה ממקרה כיסוי שאינו מכוסה  .10.8

יבוצע על ידי המשכירה בלבד ובמוסכים מטעמה. במקרה כיסוי שאינו מכוסה יבוצע התיקוןם על ידי המשכירה 

 במוסכים מטעמה ועל חשבון השוכר. 

 

 

 זקי רכוש אחריות כלפי צד שלישי בשל נ  .11
כתוצאה   , המשכירה תכסה כל חבות השוכר ו/או המשכירה בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי –כיסוי נזקי צד ג'  .11.1

משימוש במכונית בתקופת ההסכם, לרבות הוצאות משפט סבירות שעל השוכר לשאת בשל מקרה הכיסוי, ועד לסך 

 "(. סכום הכיסוי )להלן: " ₪ סה"כ לכל שנת שכירות 450,000של 

דרש צד שלישי מהמשכירה ו/או מהשוכר פיצוי כלשהו בגין נזק שאירע לו לטענתו  -טיפול בתביעות צד שלישי  .11.2

יודיע השוכר למשכירה מיד עם קבלת  המושכרת, משימוש במכונית  הנובעכתוצאה ממעשה או מחדל של השוכר 

 . רישהעם המשכירה ככל שנדרש לצורך טיפול בדבאופן מלא שתף פעולה יהדרישה ו

המשכירה תיטול על עצמה בשמה ו/או בשם השוכר את ניהול ההגנה של כל תביעה לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות 

)המשכירה תיהא רשאית לשלם ההחלטה באם לשלם את הדרישה במלואה או בחלקה וזאת במנותק מעמדת השוכר.

ביעה ולא תחול עליה כל אחריות נוספת לשוכר את מלוא סכום הכיסוי לפי פרק זה, ובכך תהא פטורה מניהול הת

 בקשר לכך ו /או על פי פרק זה של כיסוי צד ג'(

 המשכירה לא תהיה חייבת בפיצוי נזקי צד ג' במקרים כלהלן:  -חריגים לחבות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש .11.3

קרה כיסוי, למ במידה ושילם השוכר או אדם מטעמו פיצוי בקשר - פשרה או התחייבות ללא אישור המשכירה .11.3.1

, הבטיח או התחייב לפיצוי כאמור, ללא הסכמת המשכירה מראש בכתב, לא יחייב הדבר הודה בחבותה, הציע

 .את המשכירה

 אם נגרם מקרה הכיסוי בזדון מצד השוכר פטורה המשכירה מחבותה. - גרימה בזדון  .11.3.2

לרכוש שבבעלות השוכר או בכל מקרה המשכירה לא תהיה אחראית לתשלום כלשהו בשל נזק  - רכוש לא מכוסה .11.3.3

  ביתם.-לרכוש הנמצא בפיקוחם או בשמירתם של השוכר או נהג המכונית או אחד מבני

 

   הרשאים לנהוג במכונית ומטרת השימוש בה .12
 במכונית המושכרת השימוש  מקרה הכיסויהתחייבויות המשכירה לכיסוי נזקי המכונית ו/או נזקי צד ג' מותנה בכך שבזמן 

היה למטרות חברתיות ופרטיות של הנהג המורשה ו/או ולמטרות עסקיו הפרטיים בלבד, ובנוסף שבמכונית נהג הנהג 

ובתנאי שבמועד הנהיגה הם בעלי רישיון נהיגה בר  ו/או נספח ח', בנספח א' שפורטוהמורשה בהתאם לגיל הנהג וותק הרישיון 

 . כרתהמוש תוקף בישראל לנהיגת כלי רכב מסוג המכונית

 

 השתתפות עצמית  .13
ישלם השוכר למשכירה דמי ו/או גניבה,  לעיל, לרבות מקרה של אובדן גמור  11ו/או  10"מקרה כיסוי" לפי סעיף  בכל .13.1

 ומיד עם דרישה.כיסוי כדין למקרה  ₪ כולל מע"מ 2,000השתתפות עצמית בסך 

תפות עצמית, תחזיר המשכירה לשוכר את דמי שופתה המשכירה על ידי צד ג', בגין אירוע לגביו שילם השוכר דמי השת .13.2

 ההשתתפות בנזק במלואם או בחלקם ובלבד שסכום ההשתתפות העצמית שולם ע"י צד ג'. 

השוכר רשאי לרכוש תוכנית ביטול השתתפות עצמית בעלות חודשית כמפורט בטופס  –" תוכנית ביטול השתתפות עצמית"

והתוכנית בתוקף ושילם את כל התשלומים על פי התוכנית תתפות עצמית תוכנית ביטול השאת רכש השוכר ההזמנה. היה ו
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למען הסר ספק "ביטול  .זה כיסוימקרה היהיה השוכר פטור מתשלום דמי השתתפות עצמית בגין  מקרה הכיסוי,ביום 

 . להלן 14השתתפות עצמית" אינו מכסה את החריגים בסעיף 

  

 חריגים כללים לאחריות המשכירה  .14
שישא   הכי אחריות המשכירה לכיסוי הנזקים כפי שמפורט לעיל אינה חלה במצבים הבאים והשוכר הוא זמובהר בזאת, 

 .ו/או למשכירה במלוא הנזקים שיגרמו למכונית ו/או לצד שלישי

 .תנהיגה על ידי נהג שאינו מורשה לנהוג במכונית המושכר .14.1

חן כשירות לתנועה שנתי )טסט( בתוקף במועד נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף לסוג המכונית המושכרת ו/או ללא מב .14.2

 הכיסוי.  מקרה

 + תשלום הרחבת נהג צעיר / חדש תוספת שכירות נהג חדש צעירנהיגת נהג צעיר ו/או נהיגת נהג חדש, ללא תשלום  .14.3

 כמפורט לעיל. 

כל דין  שימוש במכונית המושכרת על ידי נהג המצוי תחת השפעת משקה אלכוהולי ו/או סם האסור לשימוש על פי  .14.4

 ו/או חומרים מרדימים.

 שימוש במכונית המושכרת למטרות בלתי חוקיות. .14.5

 -לגבולות הטריטוריאליים של מדינת ישראל ,בשטחי האוטונומיה ביהודה ושומרון  שימוש במכונית המושכרת מחוץ .14.6

ידי רשות -לרבות שטחי יהודה ושומרון שמחוץ לשטחי האוטונומיה שהכניסה אליהם אסורה ומוגבלת באותו זמן על

 מוסמכת כלשהי.

של המכונית המושכרת, למעט פגיעה במרכב תחתון כתוצאה מתאונת דרכים בחלק התחתון ו/או בגחון גרימת נזק  .14.7

 )באספלט או מצע(.שנגרמה תוך כדי נסיעה על כביש או דרך סלולה. 

ט נזקי רכוש למכונית  גרימת נזק כלשהו למכונית המושכרת ו/או למשכירה במתכוון או בזדון או ברשלנות )למע .14.8

  המושכרת בגין תאונת דרכים, שארעה עקב רשלנות צד ג' ו/או השוכר ו/או מי מהנוהגים במכונית המושכרת(. 

 הסעת נוסעים בשכר ו/או בתמורה ו/או למטרת רווח. .14.9

 שימוש במכונית המושכרת לגרירה ו/או דחיפה של כלי רכב אחר ו/או כל חפץ אחר, למעט אם הותקן בה אביזר  .14.10

 מתאים על פי היתר כדין. 

 שימוש ו/או נהיגה במכונית המושכרת לתחרות ו/או למבחנים ו/או להוראת נהיגה. .14.11

 הסעת נוסעים במכונית המושכרת מעבר למורשה על פי חוק, או העמסת מטען מעבר למורשה. .14.12

רת כלשהי ו/או שאינה מתאימה מסיבה אח )באספלט או במצע מהודק( נהיגה במכונית על דרך שאינה סלולה .14.13

 לשימוש במכונית המושכרת.

 שימוש במכונית המושכרת באלימות, למטרות פוליטיות לרבות שימוש באלימות בשם או בקשר עם ארגון כלשהו. .14.14

שימוש במכונית המושכרת במקום שביתה, מהומות, או פעולת פועלים שובתים או מושבתים או אנשים הנוטלים   .14.15

כונית המושכרת באקראי לאותו מקום. במקרה כזה, יפעל השוכר או מי חלק בהפרעות עבודה, אלא אם נקלעה המ

 מהנוהגים במכונית המושכרת, להרחיקה לאלתר ממקום האירוע.

 לעיל.  3.2במידה ויגרם נזק/אבדן לדלקן כמפורט בסעיף  .14.16

 לעיל.  7במידה ויבוצע שימוש שאינו הוגן במכונית ו/או יערוכו שינויים במכונית כמפורט בסעיף  .14.17

 לעיל.  7מקרה של גרירה ושירותי דרך אשר אינה נובעת ממקרה כיסוי כמפורט בסעיף בכל  .14.18

 לעיל.  8.2בכל מקרה שחברת הביטוח לא שילמה פיצויים בגין נזקי גוף כמפורט בסעיף  .14.19

 לעיל.  11.3.3, 10.8,  10.2בכל מקרה של נזק/אובדן שאינו מכוסה כמפורט בסעיפים  .14.20

 לעיל.  10.4כמפורט בסעיף  למיגון בפני גניבה ו בותהשוכר את התחיי תהפרבכל מקרה של  .14.21

 לעיל.  11.3.1מראש ובכתב כמפורט בסעיף  ללא אישור המשכירהכלפי צד ג'  השוכר או התחייב התפשר .14.22

 לעיל.  11.3.2גרימת נזק בזדון למכונית כמפורט בסעיף  .14.23

 להלן.  15הפרת השוכר את התחייבויותו לחובת הדיווח כמפורט בסעיף  .14.24

 
 

 

 כלליים וחובת דיווח  תנאים .15
גמור ו/או גניבה, מתחייב השוכר לפעול  ו/או גניבה לעיל, לרבות מקרה של אובדן  11ו/או  10בכל "מקרה כיסוי" לפי סעיף 

 כלהלן, שאם לא תעשה כן אחריות המשכירה לא תחול והשוכר בעצמו ישא במלוא הנזקים שייגרמו למכונית ו/או לצד שלישי.

 .  Myservice@shlomo.co.ilו/או למייל   6603* ן מיידי על האירוע למוקד השירות הטלפונילדווח טלפונית באופ .15.1

שעות מקרות האירוע, בנוסח שיעודכן על ידי המשכירה מעת  48תוך ולמוסרו למשכירה למלא ולחתום על דו"ח אירוע  .15.2
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הנהגים, חברות הביטוח  למסור תאור מדויק של פרטי התאונה לרבות פרטי המכוניות המעורבות,  -לעת לרבות 

 המבטחות ומס' הפוליסות, סוכני הביטוח, שמות העדים לאירוע וכתובותיהם.

 לדווח על האירוע לרשויות, ככל שרלוונטי וכפי הנדרש על פי דין. .15.3

לשתף פעולה עם המשכירה ובמידת הצורך עם המבטח במתן כל סיוע ומידע אמינים ומדוייקים, הנדרשים בקשר  .15.4

לרבות העמדת הרכב לבדיקה   לרבות התייצבות השוכר ו/או הנהג המורשה בערכאות המתאימות,, לטיפול בענין

 במיקום שיקבע ע"י המשכירה לרבות אם לא נגרם נזק למכונית.

לא למסור לצד ג' כלשהו כל הודאה, הצעה, הבטחה, ויתור, פשרה או תשלום או למסור מידע, פרט למידע שיש למסור   .15.5

 על פי דין. 

 

ו/או דיווח באיחור במועד על כל מקרה כיסוי דיווח היה ולא מובהר לשוכר כי  - כניות כיסוי בשל אי דיווחביטול תו

לא יחולו בגין האירוע תוכניות ביטול השתתפות עצמית ו/או תוכנית ביטול השבה לקדמות ו/או תוכנית כאמור ולא כמתחייב 

הינה תנאי יסודי נזקים בגין אירועים אילו. חובת הדיווח כאמור כיסוי נזקים והשוכר יהיה חייב בעלות התיקונים ו/או ה

וכן בהסכמת המשכירה להחלת תוכנית  ומהותי בהסכמת המשכירה לכסות את חבות השוכר בגין כל מקרה כיסוי כאמור

על נזקים והטלת מלוא הובמועד יגרום להעדר כיסוי ביטול השתתפות עצמית וביטול השבה לקדמות ולכן אי דיווח כמתחייב 

. המשכירה משיקוליה לרבות אפשרויות ושקלול צעדיה במקרה כיסוי לשאת במלוא הנזק שיגרם למכוניתשידרש השוכר 

מעניקה משמעות מכרעת לקבלת הדיווח במועד כך שהדבר יורד לשורש הסכמתה להענקת הכיסוי במקרה כיסוי, בין 

, האקטוארי, החוזי וכד' נית צד ג', חקירת עדים, זירת האירועבאי בדיקת המכונית לרבות מכו השאר בשל  הנזק הראייתי

גרם לה בשל אי שדיווח במועד. חשיבות הדיווח למשכירה אינו מופחת גם מקום שהשוכר רכש תוכנית ביטול ישעלול לה 

 .השתתפות עצמית ו/או תוכנית ביטול השבה לקדמות

יהודה ושומרון בהם מותר באותה עת להכניס רכב ישראלי.  השימוש ברכב יעשה אך ורק בשטח מדינת ישראל ובשטחי 15.6

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החוכר לא יכניס את הרכב אל תחומי איזור א' בתחומי יהודה ושומרון או, לאיזור רצועת עזה 

 אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של המשכירה. 

 

תהא המשכירה ו/או יותר אחר קרות שני מקרי כיסוי מוסכם בין הצדדים כי ל - כיסוי מקריסיום השכירות בגין ריבוי  .16

באופן מיידי. הודיעה המשכירה כאמור תסתיים  השכירותזכאית להורות לשוכר על החזרת המכונית לידיה וסיום תקופת 

 ויכולו על כך הוראות תחנות היציאה כפי הנקוב בנספח א' תקופת השכירות במועד שהודע.

 

 המשכירה החזרת המכונית המושכרת לידי  .17
השוכר מתחייב להשיב למשכירה בחצריה בקרית שלמה צריפין, את המכונית עם סיום תקופת השכירות מכל סיבה שהיא. 

המכונית תוחזר כשהיא ריקה מכל חפץ השייך לשוכר, במצב טוב ותקין, כפי שקיבל אותה השוכר, בהתחשב בבלאי עקב 

 ם כלהלן: שמוש סביר. עם השבת המכונית למשכירה יפעלו הצדדי 

 

ייערך טופס החזרת המכונית בו יפורטו הנזקים במכונית הבולטים לעין והניתנים לגילוי בבדיקה שטחית על ידי נציג  .17.1

 המשכירה. נציג השוכר יחתום על הטופס וחתימתו תהווה אישור הממצאים במועד ההשבה. 

אשר יפרט את הנזקים ו/או  מועד השבת המכונית תבדק המכונית על ידי שמאי מטעם המשכירהאחר סמוך ל .17.2

"(. ככל שנמצאו בדו"ח ההשבה לקדמות דו"ח ההשבה לקדמותהחוסרים למכונית לרבות עלות תיקונם )להלן: "

למען הסר ספק יובהר, שהשוכר ישלם  יועבר הדו"ח לשוכר לתשלום. )כגון מפתח, פס קישוט, וכו'( נזקים ו/או חוסרים 

דמות בין אם עלות הנזקים הישירים והעקיפים בהם תישא המשכירה  את מלוא הסכום המפורט בדוח ההשבה לק

חלק השוכר על הדו"ח יודיע זאת למשכירה בכתב תוך  תהא גבוה או נמוכה מהסכום המצויין בדוח ההשבה לקדמות.

ימים מיום שהומצא לידיו הדו"ח, אז ימונה שמאי מוסכם על הצדדים, על חשבון השוכר, אשר יכריע במחלוקת  14

אחר שיקבל לידיו את הדו"ח ויברר את הטענות השנויות במחלוקת, לרבות בדרך של קבלת הסברים משמאי ל

לא תועמד מיד עם השבתה עוברת למכירה ו/או החכרה לצד שלישי, ולכן מוסכם ומובהר כי המכונית המשכירה. 

לבצע בדיקה למכונית עליו ו/או לבדיקת שמאי מטעם השוכר ולכן ככל שבכוונת השוכר  לבדיקת השמאי המוסכם

 .לעשות זאת באמצעות שמאי מטעמו טרם השבת המכונית וביחד עם השבתה למסור עותק דו"ח השמאי מטעמו 

ימים ממועד  60ק"מ מהק"מ הקבוע במכונית ו/או עד  2,000ככל שמועד הטיפול הקרוב שעל המכונית לבצע הינו עד  .17.3

טרם השבת המכונית שאחרת יחשב השוכר כמי שלא ביצע טיפול   סיום השכירות יהיה השוכר חייב בביצוע הטיפול

 במועד.

 



 
Customer_name  513532424ח.פ  פסגהשלמה  

 

9 

השוכר רשאי לרכוש תוכנית ביטול השבה לקדמות בעלות חודשית כמפורט בטופס  - "תוכנית ביטול השבה לקדמות"

וקף ביום והתוכנית בתהשבה לקדמות ושילם את כל התשלומים על פי התוכנית תוכנית ביטול את רכש השוכר ההזמנה. היה ו

למעט בגין חוסרים ונזקים שאינם מכוסים בתוכנית כיסוי השבה לקדמות יהיה השוכר פטור מתשלום דמי  מקרה הכיסוי,

   נזקים על פי הסכם זה.

 

כמפורט לעיל, מסכים בזאת השוכר, כי בכל מקרה בו השוכר לא יחזיר את  ומבלי לגרוע מהתחייבויותי - תפיסת המכונית

כאמור, תהא המשכירה רשאית לתפוס את המכונית ולהחזירה לחזקתה, בין בדרך של התנעה ונסיעה בה, המכונית המושכרת 

 עלויות התפיסה והחזרת המכונית. יחולו השוכר  ועל ובין בכל דרך אחרת שתמצא לנכון

דיע המשכירה למשכירה אין כל אחריות לגבי כל חפץ שהושאר במכונית עם החזרתה. ככל שתו – ויתור על חפצים אישיים

הושארו החפצים ו/או לא נאספו תוך המועד ימים.  7לשוכר על החפצים שהושארו מתחייב השוכר לאסוף את החפצים תוך 

 . הנ"ל, מוותר השוכר על כל טענה ו/או נזק או הוצאה, לו ו/או לצד ג' כלשהו בגין החפצים

 

 אופציה לרכישת המכונית .18
 ת בתום תקופת השכירות ובתנאים כלהלן: לשוכר אופציה לרכוש את המכונית המושכר

 על רצונו לממש את אופציית הרכישה;  פני תום תקופת השכירותימים ל 30השוכר הודיע בכתב למשכירה עד  .18.1

המחיר הנקוב בלוח מחירון לוי יצחק העדכני למועד הרכישה, בצירוף כל התוספות  סכום מימוש האופציה יהיה: .18.2

תות כלשהן על פיו. חדל מחירון לוי יצחק להתפרסם, ישמש את הצדדים מחירון  המצוינות במחירון וללא ביצוע הפח

סכום המימוש חודשי שכירות  36מומשה האופציה לאחר  .)להלן: "מחיר המכונית"( רכב אחר שיהא מקובל עליהם 

מ"מחיר  80%סכום המימוש יהיה חודשי שכירות  48לאחר מומשה האופציה  ."מחיר המכונית"מ 85%יהיה 

כולל  ) ₪ 93בנוסף , בעת מימוש האופציה , ישלם השוכר למשכירה את עלות התקן התדלוק הכללי בסך של .כונית"המ

 (.מע''מ

ימים לפני מועד המימוש  7ישלם עד יחתום על הסכם רכישת המכונית בנוסח המקובל במשכירה באותה העת, השוכר  .18.3

 יציג תעודת ביטוח חובה בתוקף למכוניתאת האגרה הכרוכה בהעברת הבעלות במכונית ע"ש השוכר וכן 

למען הסר ספק האופצייה לרכוש את המכונית מותנת בכל התשלומים על פי הסכם השכירות לרבות תשלום בגין  .18.4

 חריגת ק"מ.

 

 

   איסור הסבה והעברה .19
ו/או  השוכר לא יהיה רשאי להשאיל ו/או למכור ו/או למסור ו/או להעביר ו/או להשכיר את המכונית ו/או להעביר .19.1

להמחות ו/או לשעבד )לרבות המחאה על דרך השעבוד( את זכויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן ו/או את זכויותיו  

,  ואו עובדי ובני משפחת םהשוכר יהיה רשאי להרשות לצד ג' אשר הנ  , אולםלאחר. לגבי המכונית, כולן או חלקן, 

, ובלבד שלרשאים להשתמש במכונית רשים ספציפיים אם נקבע/ו נהגים מו למעטלהשתמש במכונית המושכרת, 

ובעלי רישיון נהיגה בותק של  24מטעם השוכר יהא רשיון תקף לסוג המכונית וכן שהמשתמשים במכונית יהיו מעל גיל 

 שנתיים לפחות. 

לרבות , 'חבנספח כפי שפורטו )שאינם השוכר( מוסכם כי אין במתן רשות לשוכר להעמיד את המכונית לשימוש צד ג'  .19.2

של המשכירה כלפי המשתמשים במכונית מטעם השוכר ו/או משום הקניית , משום התחייבות וו/או עובדי ובני משפחת

זכות למי מהמשתמשים מטעם השוכר, לדרוש קיום התחייבות מאת המשכירה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע  

 ורך קבלת שירות.מזכותו של המשתמש במכונית לפנות למוקדי השירות של המשכירה לצ

המשכירה תהא רשאית להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות לאחר/ים את זכויותיה במכונית, ו/או התחייבויותיה   .19.3

בהסכם זה כולן או חלקן, ו/או את זכויותיה החוזיות על פי הסכם זה, כולן או חלקן, מבלי צורך בקבלת הסכמת 

למען הסר ספק, יובהר, כי עצם החלפת זהות נותן השירות  ה. השוכר ובלבד שלא תפגענה זכויות השוכר לפי הסכם ז

מבלי לגרוע מהאמור, במקרה שהמשכירה תבקש זאת, השוכר יחתום על כתב  .לא תהווה פגיעה בזכויות השוכר

המחאת הזכויות לצד ג', שיממן למשכירה את רכישת המכונית, בנוסח המצ"ב כנספח ה' להסכם זה וכפי שיעודכן 

 די המשכירה ו/או הגוף המממן.מעת לעת על י

 הפרת הסכם  .20
 השוכר יהיה חייב בגין כל הפרת הסכם כלהלן: 

 

הרי שאם המשכירה טרם ביצעה הזמנה של  ביטל השוכר את הזמנת המכונית מכל סיבה שהיא ביטול הזמנת המכונית

את  אולם אם בוטלה ההזמנה לאחר שכבר ביצעה המשכירה, תבוטל העסקה ללא כל חיוב –המכונית 
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 בטחונות .21
, 'טנספח בעל כתב הערבות המופיע בסוף הסכם זה או  ובלתי מוגבלת שני ערבים שיערבו בערבות עצמאיתהשוכר ימציא 

 בנוסח השטר, הכעוש ובחתימת  חוב שטרפקיד בידי המשכירה יפי הסכם זה. בנוסף, השוכר כר על למלוא התחייבויות השו

 כלשהי ו/או נגרם כספית על פי הסכם זה. הפר השוכר התחייבות ו, בערבות שני הערבים, להבטחת מילוי התחייבויותי'זנספח 

זה, תהא המשכירה רשאית להגיש את  כםהס לפי אחרת לשלם מסיבה ושעלי סכום שילם לא השוכר ו/או הוצאה ו/או נזק

לכיסוי ₪ כולל מע"מ  5,000למשכירה פיצוי מוערך ומוסכם בסך של השוכר ישלם הזמנת המכונית 

                                                        .הוצאותיה עקב ביטול ההזמנה וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו זכאית המשכירה על פי הסכם זה
5,000 ₪ 

  

לא החזיר השוכר את המכונית למשכירה בתום תקופת השכירות יפצה השוכר את המשכירה בפיצוי  ת  מכוניהאי השבת  

מדמי  6% –מוערך ומוסכם מראש בסך השווה לכפל דמי השכירות החודשיים ובנוסף סך השווה ל 

בנוסף תהיה המשכירה רשאית לתפוס את  . השכירות החודשיים בגין כל יום איחור בהשבת המכונית

 נית בהתאם להוראות הסכם זה.המכו

  

היה רשאי יהשוכר מוותר כלפי המשכירה ובכלל על זכות העיכבון במכונית וכן על זכות קיזוז כך שלא  עיכבון וקיזוז 

 א חייב על פי הסכם זה למשכירה. ולקזז כל סכום מדמי השכירות ו/או מכל תשלום בו ה

  

הווה הפרה יסודית של הסכם זה ותקנה  תע"י השוכר  15.6, 19 ,14 ,7,5,6,12,13הפרת אילו מהסעיפים  סעיפים יסודיים  

למשכירה הזכות לבטלו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר ו/או נוסף לו זכאית המשכירה על פי הסכם זה 

 ועל פי דין. 

  

תדלוק באמצעות , לרבות תשלום בגין אי תשלום איזה מהתשלומים החלים על השוכר על פי הסכם זה הפרת אי תשלום

קנה למשכירה את הזכות, לאחר התראה בת ימהווה הפרה יסודית על ידי השוכר ו התקן התדלוק הכללי,

ו/או   ובמועדם התשלום שעות לשוכר, לבטל לאלתר את ההסכם ולתפוס את המכונית בגינה לא שול  48

על מנת לתפוס את  ולכך שהמשכירה תיכנס לחצרי םא מסכיולל. במקרה כאמור, השוכר מצהיר שהבכ

 המכונית המושכרת. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של אי תשלום רכישות דלק שבוצעו באמצעות התקן התדלוק 

האוטומטי, תהא המשכירה רשאית לחסום את השימוש בהתקן ולהעמיד את חובו של השוכר לפירעון 

 מידי.

פעמים, הנוגעת לאי תשלום  3-למעלה מ מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של הפרה חוזרת ונשנית של

שעות כאמור לעיל, תהא המשכירה  48דמי השכירות במועדם, אפילו ותוקנה ההפרה במהלך תקופת 

, ולשוכר לא יהיה כל וכן לתפוס את המכונית תוך כניסה לחצרי השוכר זכאית לבטל לאלתר את ההסכם

ן באמור בסעיף זה בכדי לפגוע ו/או לגרוע בזכות אי טענה ו/או תביעה כנגד המשכירה בגין הביטול כאמור.

 מזכויות המשכירה על פי ההסכם ו/או הדין 

  

 הצדדים קובעים כפיצוי מוסכם סביר והגיוני שישלם השוכר למשכירה בגין כל הפרה יסודית של הסכם זה פיצוי מוסכם 

 ת מבלי לגרוע מסעדים ( חודשי שכירות, וזא4את הסך השווה לארבעה ) –וללא צורך בהוכחת הנזק 

  אחרים להם תהא המשכירה זכאית על פי הסכם זה ועל פי דין. 

  

במסגרת הסכם  םהיה זכאי להשבת איזה מהתשלומים ששיליסיום חוזה, קיצורו או ביטולו, לא ב, השוכר אי השבת תשלומים 

ראשון על פי הסכם זה  זה ועל פיו לרבות אך לא רק, אגרות ו/או תשלומי הרחבה לנהג חדש ו/או תשלום 

 ו/או אגרות ו/או דמי טיפול וכד'. 

חלק המקדמה היחסי לתקופת  רלמרות האמור לעיל שילם השוכר מקדמה יהיה השוכר זכאי להחז

השוכר מקדמה בסך של  השכירות במקרה שתקופת השכירות קוצרה מכל סיבה שהיא. לדוגמא: שילם

חודשים, יהיה זכאי השוכר  24היא הסתיימה לאחר  חודשים אולם ₪36 ותקופת השכירות היא  3,600

 ₪.  ₪1,200 בגין כל חודש בו קוצרה תקופת השכירות לאמור,  100להחזר בסך של 
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 . החוב לביצוע רשט

 

 

 

 

 כללי  .22
 הגנת המידע:

השוכר מצהירה ומסכימה שמידע אישי שלה ו/או של המשתמשים ברכב/ים, מעובד על ידי המשכירה, במהלך פעילותה   .א

וגנים בהתאם העסקית ובכדי להעניק את השירותים המבוקשים. המשכירה מתחייבת שהמידע האישי ופרטיותו יהיו מ

לסטנדרטים מקובלים, וכן בהתאם לחובות המשפטיות הרלוונטיות שחלות עליה. למידע נוסף, אנא עיין ב"מדיניות הגנת 

 WWW.SHLOMO.CO.ILהמידע והפרטיות" )להלן: "המדיניות"( של המשכירה כפי שהוא מופיעה באתר האינטרנט 

צהירה שידוע לה והיא מסכימה כי איסוף, עיבוד ושימוש במידע האישי שלה ושל המשתמשים ברכב/ים, יתבצע השוכר מ .ב

על ידה וכן על ידי צדדים שלישיים שפועלים מטעמה במהלך העסקים השוטף שלה ותוך כדי מתן השירותים לשוכרת. 

דע את כל משתמשי הרכב/ים, כי המשכירה לדוגמה: ספקי שירות איתור רכב וכיוצ"ב. לפיכך, השוכרת מתחייבת ליי

 מעבדת את המידע האישי שלהם כמפורט לעיל ובמדיניות ולקבל את הסכמתם לעניין זה. 

ית ולא תישא בכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרה של סעיף זה, והשוכרת תשפה את המשכירה, מיד אהמשכירה לא תהא אחר .ג

בעקבות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין פגיעה ו/או נזק עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום שתשלם המשכירה 

 שתופנה אליה על ידי משתמשי הרכבים או מי מטעמם בכל הנוגע לאי הסכמה לעיבוד מידע כמפורט לעיל.  

 
 

 להסכם זה.  ונספח השוכר יחתום על טופס הסכמה בנושא מאגרי מידע ודיוור ישיר, בנוסח  מאגרי מידע ודיוור ישיר:
בדרך של חשבונית  וניות על פי הסכם זה ישלחו אליו: השוכר מסכים כי החשבלמשלוח חשבונית אלקטרוניתהסכמה 

 לקבלת חשבוניות אלקטרוניות. נספח ו'אלקטרונית במייל. השוכר יחתום על כתב הסכמה בנוסח 
לעשות שימוש במידע  השוכר מאשר בזאת למשכירה ולמי מטעמה ו/או מורשיה ו/או חברות בנות/קשורות של המשכירה, 

שמסר השוכר כאמור כמו גם במידע שייאסף ויצטבר במאגרי המידע של המשכירה, לרבות בגין השימוש בהתקן התדלוק 

האוטומטי הכללי, אודות השוכר ו/או במידע אשר יופק על סמך ניתוח המידע במאגרי המידע כאמור, לרבות למטרות 

 י לקוחות. שיווק, מכירות, זיהוי הלקוח, ניהול קשר

השוכר מסכים כי המשכירה תתקין במכונית מערכת ניטור  :ה במכוניתרכתב הסכמה להתקנת מערכת ניטור, איתור ובק

ואיתור ביצועי נהיגה החושפת בפני המשכירה בין היתר )אך לא רק( את התנהגות הנהג ברכב לרבות התראה על שינויים 

בכל רכב ורכב יחתום על כתב הסכמה לשימוש במערכת הנ"ל ומסירת וסטיות מהתנהגות נורמטיבית. המשתמש העיקרי 

  .י'נספח המידע המופק ממנה בכל דרך לשוכרת ו/או למשכירה, בנוסח 

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה ו/או לא השתמש או השתהה מלהשתמש בזכות מהזכויות  סטיה או ויתור:

או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה המוקנות לו על פי הסכם זה' במקרה מסוים 

 אחר בעתיד.

מוסכם כי כל שינוי בתנאי ההסכם או ויתור על זכויות על ידי מי מהצדדים יהיו אך ורק בכתב שאחרת לא  שינוי בכתב בלבד:

 יהיה לו כל תוקף מחייב בין הצדדים.

המלא והממצה בין הצדדים לגבי הענינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל  הסכם זה מבטא את ההסכם הסכמים קודמים:

 .לגבי המכונית המושכרת שבנספח א' בלבד כל מצגים, התחייבויות והסכמים קודמים ששררו בין הצדדים

חנה או תשלו/הודעות לצורך הסכם זה תמסרנה ביד ככל שלא נקבע מועד ו/או דרך דיווח אחרת בהסכם זה הרי ש: הודעות

בדואר רשום או באמצעות פקס ו/או באמצעות דוא"ל ו/או בהודעת טקסט, על פי מעני הצדדים, הנקובים בטופס ההזמנה, 

ו/או כפי שיעדכנו האחד את משנהו בכתב, ויראו כל הודעה שנמסרה או נשלחה כאילו נתקבלה על ידי נמענה במוקדם שבין 

מען, או כעבור שלושה ימי עסקים מהמועד שנמסרה למשלוח בדואר המועדים הבאים: עם מסירתה בפועל במענו של הנ

עם קבלת אישור או , או טקסט יום עבודה אחד מרגע משלוח הדוא"ל או במועד הנקוב באישור העברת הפקס, אורשום,

 קריאה או יום עבודה.

 בין הצדדים.רישומי המשכירה וספריה ישמשו בכל עת ראיה לכאורה למצב ההתחשבנות ש רישומי המשכירה:

בלבד תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל או חיפה או באר שבע או נצרת  לוד : לבית המשפט בתל אביב או בשיפוט 

  סכסוך שיתגלע בקשר עם הסכם זה.
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 אחת מהדרכים הבאות לביטול עסקה:  –ביטול עסקה 

 086382103, או בפקס שמספרו 08-9190895בטלפון שמספרו   –בע''פ  (1

 7290500, ניר צבי  378למען שלמה רכב ת.ד –בדואר רשום  (2

 Myservice@shlomo.co.il –בדואר אלקטרוני  (3

 בהודעת הביטול יש לציין שם לקוח ומס' הרישוי ותאריך החזרה באם נמסר הרכב. 

 

 :ניתנה לי הזדמנות סבירה לעיין בהסכם לפני חתימתו  -קריאת הסכם
 `sig4``sig1`              `sig5` 

     « תז»  «לקוח _שם» 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

                               `sig1`        `sig4`                                                                                      `sig5` 

             

 « תז »  «לקוח _שם» השוכר                                    שלמה פסגה בע"מ    

 513532424  ח.פ                        


